DOP Oirlo 2012.

Oirlo, ondernemend en verrassend.
Zo verscheiden, toch een!
- Op weg naar een nieuw dorpsontwikkelingsplan in 2012.
- De ontwikkelingen in Oirlo beschreven.
- De accenten, de inkleuring en de prioriteiten in de toekomst.

INHOUD:
1. Inleiding
2. De huidige situatie
3. De kernpunten in Oirlo
4. De toekomst
5. Werkgroep jongeren
6. Werkgroep midden
7. Werkgroep 50+
1

1. Inleiding.
Het ondernemende dorp Oirlo, heeft het Dorpsontwikkelingsplan van 2008 tot uitvoering
gebracht.
Op 29 september 2009 is het vastgesteld en zijn actiepunten opgepakt en gestart.
De activiteiten zijn afgerond, in afronding of achterhaald door de tijd.
Een mooi moment om met de Oirlose mensen te kijken naar nieuwe ontwikkelingen welke
gewenst zijn in Oirlo. Nu, september 2012 zijn de ontwikkelingen en wensen aangedragen
door alle mensen van het dorp. Door de jeugd, door de middenbare leeftijd dorpsgenoten en
door de 50 plussers. Georganiseerd in werkgroepen welke onderzoek hebben gedaan. De
enorm goede afspiegeling van de dorpssamenstelling en de goede organisatie middels drie
werkgroepen vanuit alle leeftijdscategorieën, geven een geweldig goede input. Hiermee is
de basis gelegd voor een breed gedragen DOP – Oirlo. De werkwijze van de drie
werkgroepen was erg creatief. Middels enquêtes huis aan huis, internet peilingen bij de
jeugd en gedegen ruggespraak hebben alle Oirlose mensen hun meningen kunnen doen
gelden. Alle resultaten zijn gepresenteerd op de Dorpsvergadering met 74 aanwezige
dorpsgenoten. De resultaten zijn voorzien van prioriteit door het stickers plakken van elke
aanwezige Oirlonaar. Onder bezielende leiding van Mark Schapendonk en in aanwezigheid
van onze wethouder L. Peeters zijn de actiepunten voor Oirlo geagendeerd in
DOP Oirlo 2012.

Veel leesplezier.
Dorpsraad Oirlo.
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2. De huidige situatie in 2012.
In september 2012 heeft de dorpsgemeenschap Oirlo de koppen bij elkaar gestoken, om
samen te kijken naar de toekomst van ons dorp. Oirlo is ondernemend en verrassend. Een
hechte gemeenschap met een open karakter en in voor vernieuwing. Voorheen was Oirlo
sterk agrarisch, echter momenteel is sterk ondernemend beter van toepassing.
De agrarische bedrijven worden in aantal snel kleiner en de boer is een grote ondernemer.
Deze agrarische en agrarisch gerelateerde bedrijven maar ook andere ondernemers zetten
Oirlo op kaart.

Oirlo is een vooruitstrevend dorp, met een rijk verenigingsleven. De onderlinge binding en
de geweldige beleving bieden veel mogelijkheden. Ook mogelijkheden voor nieuwe groepen
mensen welke zich vestigen in Oirlo. Denk aan buitenlandse arbeiders welke flink aanwezig
zijn in Oirlo en prima acclimatiseren. De Basisschool, Gemeenschapshuis De Linde, de kerk,
SEP Peeters uitzendorganisatie, Elektro Gommans, Big Dutchman Versleyen Oirlo, Vitelia
Voeders en Business Centrum De Oelderse Halte, Oeldershof en café / cafetaria D´n Terp
bepalen het dorpsbeeld. Het is geweldig dat Oirlo ruim 100 ondernemers telt op 1200
inwoners. Terwijl Nederland gebukt gaat onder een stagnerende economie en woningbouw,
worden anno 2012 in Oirlo 20 woningen opgeleverd. Alle nieuwe huizen zijn verkocht en
worden bewoond. De meeste in de nieuwbouwwijk Kerkhoek. Andere woningen komen tot
stand door van 1 boerderij 2 woningen te maken in het buitengebied. Dit is mogelijk omdat
de agrarische bedrijven plaats maken voor andere doeleinden en zich kunnen ontwikkelen in
de LOG – gebieden. Hierdoor kunnen in de “ niet LOG gebieden” zich burgers vestigen,
ook in het buitengebied. Dit biedt mogelijkheden om als boer en burger juist naast elkaar
samen te leven. De agrarische ondernemer ontwikkelt zich in de daarvoor vastgestelde
LOG gebieden, terwijl andere burgers en ondernemers hun weg zoeken buiten deze LOG
gebieden. Samen werkend in een zo gezellig mogelijke dorpsgemeenschap met zoveel
mogelijk faciliteiten. Reële faciliteiten welke passen bij een ondernemend dorp als Oirlo.

Immigratie
In verschillende ondernemingen worden veelal Poolse arbeiders ingezet. Met de vestiging
van SEP Peeters Oirlo is een basis gelegd, waardoor Oirlose bedrijven vaak en veel gebruik
maken van de inzetbaarheid van deze Poolse arbeiders. De ondernemingen in de bouw,
agro, food en logistiek maken graag gebruik van de inzet van deze immigranten. Ook zien we
anno 2012, in het voorheen Oirlose agrarische gebied De Blakt nieuwe ontwikkelingen.
Grote nieuwe bedrijven op het industrie terrein De Blakt, trekken naast Poolse ook erg veel
Duitse arbeiders. Mensen welke nu op en neer pendelen, maar als wij ons huiswerk in Oirlo
goed doen, beslist kandidaat zijn om zich in ons dorp te vestigen. Jammer en erg vervellend
is dat De Blakt nu omgebogen is tot Oostrums grondgebied. Echter voor Oirlo blijven wij
De Blakt rekenen als ons industrie terrein met veel arbeidsmogelijkheden en veel
woningbehoefte. Wij schatten de dynamiek van een dergelijk bedrijventerrein in op waarde
en zullen middels gerichte acties De Blakt ons bedrijventerrein maken al heeft het de
“verkeerde” postcode. De grote bedrijfshallen van Harrie Maessen worden niet voor
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niets door een Oirlose ondernemer gebouwd. De ondernemingen van Oirlo zien
woningbouw, industrieterreinen, en de immigratie en socialisatie van buitenlanders als
mogelijkheden om veranderingen in te kleuren. Veranderingen zijn nodig om op tijd bij te
sturen in een snel veranderende omgeving. De dynamiek rondom dergelijke veranderingen
biedt ondernemers uit Oirlo mogelijkheden. Bedrijven als Versleyen, Gommans, SEP Peeters,
De Oelderse Halte en andere bedrijven zien de mogelijkheden om te groeien in een
economische moeilijke tijd.

Het verenigingsleven in Oirlo
De verenigingen in Oirlo timmeren hard aan de weg. Een aantal grote verenigingen zoals
muziekvereniging Ons Genoegen, sportvereniging SVOC ´01 en de KBO voorzien prima in de
behoeftes. Aangevuld door een 23 tal kleinere verenigingen is een breed pakket van
vrijetijdsbesteding geborgd. De diensten en activiteiten van de KBO nemen enorm toe. De
nieuwe ouderen hebben duidelijk meer interesse in de georganiseerde bijeenkomsten. Een
ander fenomeen is de jongerensoos Watjang. De saamhorigheid, de verantwoording, het
plezier en de ontwikkeling van organisatietalent wordt in de verschillende commissies
ontwikkeld. De plezierige en laagdrempelige manier van organiseren in combinatie met
discipline, welke bij jeugd past, biedt voor de jeugd van Oirlo een geweldig platform, om
verschillende kwaliteiten te ontwikkelen. De ontwikkelde kwaliteiten komen later weer tot
uiting in het bedrijfs- en verenigingleven in Oirlo. De mix van mentaliteit, scholing, interesse,
vereniging en dorpsbeleving staan garant voor persoonlijke ontwikkelings mogelijkheden. De
soos Watjang staat mede aan de basis van de inkleuring van interesse gebieden, dit is een
stuk vorming. In Oirlo maakt men gebruik van elkaars kwaliteiten.
De doeners helpen de denkers en visa versa. Er ontstaat een soort basis mentaliteit, door
een prima onderlinge beïnvloeding, deze chemie van kwaliteiten maakt Oirlo zoals het nu is.
Natuurlijk heeft ook Oirlo zijn zorgenkindjes. De enorme terugloop van kerkbezoekers, laat
het kerkbestuur zoeken naar nieuwe wegen. Samenwerking en verandering zijn ook hier de
oplossing. Ook sommige verenigingen merken het bredere aanbod van vrijetijdsbesteding en
zien hun leden aantallen dalen. Samenwerkingsverbanden met buurtdorpen en andere
vormen van positief veranderen zijn nodig om deze verenigingen een toekomst te bieden.
SVOC ´01 heeft in 2001 met Castenray het voetbal en korfbal stuk opnieuw ingekleurd.
Wellicht een voorbode van meerdere samenwerkingsverbanden.

Dorpsbeeld
De veranderingen hebben ook het aanblik van Oirlo een ander aanzien gegeven. In de kern
van Oirlo is momenteel een grote open ruimte. Een afgebroken boerderij geeft het Centrum
van Oirlo nieuwe mogelijkheden. Met een goed Centrumplan zal de vrij gekomen ruimte
opnieuw worden ingekleurd. Een prachtig en functioneel dorpsplein omringd door
nieuwbouw zal Oirlo een waardig aanzien geven. Passend bij Oirlo, een dorp in beweging,
een dorp onderweg naar………………………….. Ook zal gekeken worden naar enkele gebouwen
welke verpauperen. Deze verpauperde gebouwen verdienen extra aandacht en hulp in het
vinden van oplossingen. Ook de van de Gemeente Venray verwachten we hier een positief
meedenken in het vinden van oplossingen.
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3. De kernpunten in Oirlo.
De inwoners van Oirlo hebben een breed scala aan wensen. De wensen zijn door 3
werkgroepen in kaart gebracht.
De drie werkgroepen zijn:
1.
De jeugd
2.
De middengroep ( 30 – 50 jaar )
3.
De 50 + groep
Deze drie werkgroepen hebben door enquêtes, internet onderzoeken en gespreken namens
Oirlo een 34 activiteiten benoemd, welke gewenst zijn in de toekomst.
De meeste stickers kwamen bij de volgende punten:
1. Woningbouw
2. Brede basis school
3. MFC
4. Winkel ( Boerderij winkel )
5. Sportzaal
6. Behouden café / cafetaria
7. Activiteiten voor jong tot oud.
In totaal worden 34 actiepunten benoemd de overige 27 laten we niet verloren gaan. Deze
geweldige input van de dorpsgemeenschap Oirlo worden aangeboden aan de inwoners van
Oirlo, de dorpsraad Oirlo, de gemeenteraad Venray en aan B en W Venray. Alle inwoners
krijgen de mogelijkheid te reageren, aan te vullen of van gedachte te wisselen over de 34
aandachtspunten.
De 34 punten met het aantal stickers zijn :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Activiteiten voor jongeren.
Activiteiten voor 50 plussers.
Verenigingen levend en aantrekkelijk houden voor de leden, en sluit aan op
schooltijden.
Samenwerken met andere dorpen.
Een boekje met presentatie van de verenigingen.
De kermis aantrekkelijker maken.
Sport mogelijkheden uitbreiden.
Culturele mogelijkheden uitbreiden, muziek, toneel, dans en zang.
Behoud Peuterspeelzaal.
Brede – multifunctionele school met computercursussen, sport in school en
medische voorzieningen.
Voor-, tussen- en naschoolse opvang.
De school behouden.
Het trapveldje
De dorpsmarkt uitbreiden , Visboer, broodkraam, kaasboer enz.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Bezorgpunt Post/ ING/ supermarkt Bestelling via Internet.
Openbaar vervoer Bus en treinstation.
Behoud pinautomaat.
Aankleding dorp / Centrum / entree van het dorp/ bouwvallen aanpakken.
Verlichting buitengebied.
Verkeerssituatie bij De Ruif aanpakken.
Veilig fietspad Oirlo – Castenray.
Trottoirs verbeteren en uitbreiden.
Egaliseren fietspad Oirlo – Oostrum.
Huurwoningen uitbreiden.
Starterwoningen uitbreiden.
Seniorenwoningen uitbreiden.
Mixen senioren en gezinswoningen.
Behoud café en cafetaria D´n Terp.
De kerk multifunctioneel maken,
Oplaad punt elektrische fietsen en auto´s.
Fiets crossbaan op terrein volkstuintjes.
Glasvezel
Ontwikkeling en wandelroute de Witte Vennen.
De Linde als MFC met eetpunt, biljarten enz.

De huidige dorpsraad van Oirlo in 2012 bestaat uit : Erik Vullings ( vz ), Els Cox – Achten, Jan
Peeters, Hans Loonen, Jos Verstappen, Jan Nelissen, Anita Emonts, Paul Buddiger en Wilbert
Flinsenberg. De dorpsraad en de 3 werkgroepen wisten met ruim 70 aanwezige
dorpsgenoten de prioriteiten op de juiste volgorde te krijgen. Doordat elke aanwezige 5
stickers mocht plakken bij de 34 actiepunten, was snel duidelijk hoe de wensen liggen in
Oirlo.
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Zelfsturing een kans
De zelfsturing in Oirlo zal moeten groeien de komende jaren. Het landelijke beleid is
duidelijk. De gemeente Venray zal Oirlo verder los laten. Het dorp zelf bepaald veel
activiteiten en aandachtspunten, terwijl de gemeente facilliteert. Uiteraard binnen
afgesproken normen en binnen budgetten. De dorpsraad Oirlo zal namens de gemeenschap
de aandachtspunten gaan organiseren. De Gemeente Venray biedt de mogelijkheid aan elk
dorp aandachtspunten uit te werken als een compleet plan. Een kompleet uitgewerkt plan
kan een dorp indienen aan de Gemeente Venray. Na goedkeuring en budgettering kan een
plan dan tot uitvoering komen. Deze projectplanning en budgettering gaat zijn invoering
krijgen in 2013. Dus het dorp Oirlo zal zelf zijn projecten moeten initiëren. Geen projecten in
Oirlo, is stilstand, is achteruitgang. De projecten moeten uiteraard voldoen aan gestelde
eisen. Deze spelregels zijn afspraken welke transparant zijn en natuurlijk in verhouding staan
met behoefte, gebruik en aantal gebruikers. Voldoet een project aan de afspraken en is er
budget, dan zal het project worden uitgevoerd zoals het dorp Oirlo het graag wil zien.
De Gemeente Venray zal helpen om een project mee te organiseren maar het initiatief zal
vanuit onze Dorpsgemeenschap moeten worden ingebracht. Voorheen bedacht de
gemeente voor ons de plannen, nu mogen wij ze zelf aandragen. Draag je niks aan, zullen
andere dorpen welke wel projecten hebben, voorgaan en het bestaande budget opmaken.
Stilstaan is geen optie dus, want juist wij in Oirlo willen ons door ontwikkelen. Ondernemend
Oirlo zal projecten en plannen aandragen, ontwikkelen en organiseren. Plannen reëel, met
een gezonde exploitatie, met een toekomst.
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4. De toekomst.
Oirlo is nu aan zet, we stroppen de mouwen op, er is veel werk om op te pakken, nu is de
kans, de mogelijkheid, om Oirlo verder te ontwikkelen. Wij gaan zorgen voor een aantal
basisvoorwaarden, de basisvoorzieningen, nodig om in Oirlo een goede en plezierige
levensstandaard te borgen. Projecten zullen zorgen voor ontwikkelingen in Oirlo, waarmee
we de toekomst inkleuren voor onze kinderen. Zo´n kans laat Oirlo niet voorbij gaan, zeker
niet als we zelf aan het roer staan. Het is de vooravond van ons eigen feestje, met gasten en
genodigden, welke het plezier vergroten en waar we ons als Oirlo prettig bij voelen.

JIJ ALS OIRLONAAR BEPAALT HET FEESTJE,
wij als dorpsraad helpen u met de organisatie ervan.
Laten we er in Oirlo een feest van maken, maar we zullen zelf moeten zorgen voor de
slingers. Elk project kost inzet van mensen, tijd van mensen en geld. Allemaal nodig om de
toekomst in te kleuren. Wij kunnen van Oirlo een fijn en gezellig dorp maken als we nu de
handschoen oppakken. Op het dorpsplein staat een enorm spandoek. De tekst is veel ruimer
bedoelt als menigeen denkt. Het gaat niet alleen om woningbouw, al is dat wel belangrijk,
maar het gaat om inzet van elke Oirlose inwoner bij het uitspreken van de tekst.

Oirlo, bouwt aan de toekomst.
Oirlo bouwt aan de toekomst betekent: vandaag plannen maken, aanpakken en niet
wachten tot morgen.
Dorpsraad Oirlo.

8

5. Werkgroep jongeren
Dorpsontwikkelingsplan Oirlo Subgroep jongeren
Oirlo 17-10-2012
De werkgroep DOP jongeren bestaat uit de volgende personen:
Vera Smeets, Karlon Cox, Mikey Ellery, Fred Peters, Freek Smulders en Frank Steeghs.

Verenigingen/activiteiten:
Door teruglopend aantal kinderen en daarop volgend jongeren in Oirlo , zal het lastiger
worden om activiteiten te organiseren/georganiseerd te krijgen. Belangrijk is dan ook om de
aandacht te vestigen op de goed lopende activiteiten en indien nodig de minder(e)
(bezochte) activiteiten te staken. De groep jongeren die de soos draaiend houdt zal
waarschijnlijk kleiner en gemiddeld ouder zijn in 2020 dan nu het geval is. Dit heeft tot
gevolg dat er voor andere verenigingen/stichtingen minder vrijwilligers overblijven en het
vrijwilligersprobleem verschuift. Daarom zal ook de soos zijn activiteiten goed moeten
evalueren en waar nodig aanpassen om het programma draaiend te houden.
Een andere mogelijkheid is om jongeren uit buurtdorpen naar Oirlo te “halen”. Dit zal dan
moeten gebeuren door vriendengroepen. Een individu uit een andere dorp zal niet snel
alleen naar de soos komen.
Om jongeren van buitenaf aan te trekken kunnen deze benaderd worden om met een
vriendengroep een activiteit in de soos te organiseren.
Veel vrijwilligers willen wel taken uitvoeren maar niet gebonden zijn aan te veel
verplichtingen. Het werken in projectgroepen is daarom aan te bevelen. Om deze
vrijwilligers aan te trekken en te behouden is het verstandig om voor een persoonlijke
aanpak te kiezen. Daarnaast zullen verenigingen zichzelf moeten screenen of bepaalde
commissies (nog) wel nodig zijn of dat deze vrijwilligers op andere functies ingezet kunnen
worden.

Kermis
Om in de toekomst een goede dorpskermis te behouden is het belangrijk om de
(on)mogelijkheden goed in beeld te brengen. Een samenwerking tussen D’n Terp en de soos
is mogelijk mits er goede afspraken gemaakt kunnen worden. In de door ons gehouden
enquête wordt een gezamenlijke kermis zeer op prijs gesteld door de jongeren. Het bouwen
van een kermistent zal hoogstwaarschijnlijk door dezelfde personen gedaan worden als die
de tent voor SOL bouwen. De eerste jaren zal er voldoende animo voor zijn, echter hoe groot
zal de animo zijn na vijf jaar de tent opgezet te hebben. Daarbij de overige werkzaamheden
niet eens meegerekend.
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In onze ogen is houden van de kermis in gemeenschapshuis de Linde de beste optie. Dit
gebouw beschikt over een grote zaal, een podium en kleedruimtes voor bands etc. In
omringende dorpen verdwijnt de kermistent omdat de kermissen niet genoeg opleveren. Wij
vragen ons dan ook hardop af, waarom wij tegen de keer in zouden gaan.

School:
De school in Oirlo is niet alleen de plaats waar de kinderen les krijgen. Het is ook een
ontmoetingsplek voor vele ouders. De laatste nieuwtjes worden er uitgewisseld. Gezien
2020-2025 is het voor ons ook wenselijk de school open te houden. Echter door het
krimpend aantal leerlingen zal er hoogstwaarschijnlijk met Castenray gefuseerd moeten
worden. Er moet in onze ogen niet te lang
gewacht worden met het samen gaan. Als het samengaan te lang duurt zouden beide
dorpen weleens niets over kunnen houden.
Het zal daarom in de breedte gezocht moeten worden. Denk hierbij aan naschoolse
activiteiten. Eventuele leegstaande ruimtes kunnen wellicht opgevuld worden met
kinderopvang, een fitnessruimte voor Oirlonaren, etc.

Dorpsomgeving:
Om voldoende mensen in Oirlo te laten blijven/komen wonen zal Oirlo aantrekkelijk moeten
blijven. Dit kan bereikt worden door het aanpakken van bouwvallen zoals de Ruif en de
schuur van Francken. Slopen en de mogelijkheid bieden tot nieuwbouw van huizen is hier
wellicht een mogelijkheid om een mooiere uitstraling te creëren. Fietspaden, trottoirs, en
plantsoenen zullen goed onderhouden moeten worden om de goede uitstraling te houden.
Een hekelpunt voor velen is de slalom bij de Ruif, een verbetering zou zijn om de situatie te
verduidelijken met voorrangsborden. Een andere optie zou zijn om er een drempel te
plaatsen.

Woningbouw:
In Oirlo lopen er verschillende projecten m.b.t. woningbouw. Een ieder die zelf een huis wil
bouwen heeft daar de mogelijkheid toe. Voor huurwoningen is men echter aangewezen op
verhuurders. In het plan Hesen worden huurwoningen gerealiseerd. Na het realiseren van
deze woningen is het verstandig om een enquête te houden om te bepalen of er nog
behoefte bestaat om het aantal huurwoningen verder uit te vergroten.

Overigen:
De techniek gaat ontzettend snel vooruit, waardoor het ons een goed idee lijkt om de
mogelijkheden voor een digitaal krentje te onderzoeken. Dit kan zijn in de vorm van een
mailing, een App voor telefoons en tablets. Hierdoor kan er veel geld bespaard worden op
drukkosten, echter de advertenties wellicht nog beter onder de aandacht gebracht worden
dan in het papieren Krentje.
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Aandachtspunten:
- Activiteiten voor jongeren
- Verenigingen levendig houden
- Kermis
- Samenwerken met andere dorpen
- Behoud school
- Brede school (kinder opvang)
- Sport in school
- Goed onderhouden speel ruimten
- Behoud pinautomaat
- Behoud café/cafetaria
- Kerkmultifunctioneel maken
- Oplaadpunt elektrische fiets/auto
- Glasvezel
- Digitaal Krentje
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6. Werkgroep midden
Dorpsontwikkelsplan Oirlo subgroep midden
Oirlo 2012-10-24
De werkgroep bestaat uit :
Jolanda Classens-Tax, Anita Flinsenberg, Robert Michels, Ruud van Dijck, Wilma Hoeijmakers

School als middelpunt

School
-

peuterspeelzaal
kinderopvang
veilige weg naar school
priklab
kleine medische handelingen

-Combinatie
opvang na schooltijd
-meer mensen
meer inkomsten

aantrekkelijk
onderwijs / opvang

Verenigingen
-voetbalclub
-fanfare
-tennisvereniging
-muziekschool (en. W. Jacobs)
-Diverse cursussen
(evt. in samenwerking met
Oelderse Halte)
-soos
-veilige wegen

-leuke verenigingen/
interessant houden
- meer mensen naar Oirlo
-aantrekkelijke dorpskern

Woningbouw
-starterswoningen
- huurwoningen

aantrekkingskracht
buitendorpsen

Kansen:
x
x
x
x

Kinderen uit Castenray
toegansweg Oirlo -Castenray veiliger
Nieuwe mensen van industrieterrein De Blakt
Bedrijven Oirlo (sponsoring ets.)
Poolse kinderen
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7. Werkgroep 50+
SAMENVATTING EN CONCLUSIES WERKGROEP 50+
Leden: Pieter Classens, Nelly Custers, Cor Evers, Jan Peeters
De werkgroep 50+ heeft via een enquête onder de 50-plussers van Oirlo de
gedachten en wensen geïnventariseerd voor wat betreft de leefbaarheid in Oirlo.
De enquête is verspreid over 265 huishoudens waarvan circa 70% heeft gereageerd.
In de enquête is bewust gekozen voor open vragen. Er is gevraagd naar
voorzieningen en activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid in Oirlo waarbij de
50+ groep geen concrete zaken op voorhand heeft genoemd. Op deze wijze wilde de
werkgroep bereiken dat de mensen zelf concrete zaken zouden aangeven die zij
belangrijk vinden. Dat is gelukt.
Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten en antwoorden op de vragen uit de
enquête.

1. Vindt u de huidige voorzieningen in Oirlo voldoende ?
- 60% zegt voldoende
- 40% zegt onvoldoende vanwege
- Ontbreken winkel(50%)
- Ontbreken goed openbaar vervoer(10%)
- Ontbreken ouderenvoorziening/ woon-zorgcomplex(10%)
- Ontbreken medische voorzieningen( m.n. prikdienst, trombosedienst(10%)
Een meerderheid zegt dus dat de voorzieningen voldoende zijn. De minderheid vindt
het onvoldoende. De antwoorden zijn heel persoonlijk omdat voor iedereen de
wensen en behoeften anders zijn. Voor de een is bijvoorbeeld een winkel een
belangrijke voorziening en voor de ander niet . Daar ligt de uitdaging voor de
dorpsraad om die voorzieningen in Oirlo te krijgen of om deze niet als een gemis te
zien door alternatieven te bieden.

2. Wij blijven de rest van ons leven in Oirlo wonen ?
- Ja; 50%
- Ja, mits; 20 %(gezondheid het toelaat, thuiszorg mogelijk e.d.)
- Weet niet; 15 %
- Nee; 15 %(ontbreken voorzieningen in het bijzonder winkels…)
Ongeveer 30% geeft aan niet in Oirlo te willen blijven wonen op hun “oude dag”.
13

Door Oirlo aantrekkelijker en leefbaarder te maken kan dat percentage mogelijk
lager worden. Het Dorpsontwikkelingsplan voor de komende 10 jaar kan daaraan
bijdragen door te zorgen voor goede randvoorwaarden om daardoor mensen in Oirlo
te houden.

3. Hoe wilt u wonen als u ouder bent ?
- Eigen huis; 60%
- Huurhuis; 10%
- Seniorenwoning; 20 %
- Woon-zorgcomplex; 10%
In Oirlo is er momenteel voldoende mogelijkheid tot bouwen door de nieuwe
bestemmingsplannen “kerkhoek “ en het dorpsplein. Ook vanwege de
bevolkingskrimp kan het dorp hier de komende 10 jaar mee vooruit. De werkgroep
50+ heeft van het wonen geen actiepunt gemaakt omdat er voorlopig voldoende
ruimte is en velen ook aangeven in het eigen huis te willen blijven wonen.

4. Welke voorzieningen vindt u belangrijk voor ouderen ?
- Winkel
- Medische voorzieningen
- Openbaar vervoer
- Gemeenschapshuis/multifunctioneel centrum

Winkel
Het gemis van een winkel is voor ouderen die minder mobiel zijn verklaarbaar.
Economisch is het waarschijnlijk niet haalbaar om een winkel te realiseren in het
dorp. Dat moet een particulier initiatief zijn van een ondernemer. De groentewinkel
van Jos Custers wordt door velen goed gewaardeerd. Er zijn winkels buiten Oirlo die
een bezorgdienst hebben. Dat kan een oplossing bieden. Daar kunnen allerlei spullen
besteld worden. Dat gebeurt veelal via internet. De meeste “jongere ouderen”
kennen dat systeem. Door “oudere ouderen’’ ondersteuning te geven bij het
internetwinkelen en door eventueel een centraal afleverpunt te maken in Oirlo, kan
het gemis van een winkel gedeeltelijk worden weggewerkt.

Multifuncitoneel centrum
Een multifunctioneel centrum (gemeenschapshuis) wordt erg belangrijk gevonden
als voorziening voor het dorp. Gemeenschapshuis De Linde functioneert goed maar
naar de toekomst toe zullen de wensen en behoeften veranderen. Een
multifunctioneel centrum heeft een centrale functie in het dorp als ontmoetings- en
activiteitencentrum. Het is een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen
functioneren van de verenigingen in het dorp en zeker ook voor de
ouderenvereniging, KBO Oirlo.
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Medische voorzieningen
- Medische voorzieningen worden door velen belangrijk genoemd. Daarbij wordt nog
vaak gedacht aan de prikdienst die enkele jaren geleden nog actief was in De Linde
waardoor vele ouderen niet naar Venray hoefden te reizen. Mogelijk dat een goed
functionerend multifunctioneel centrum dat weer zou kunnen overnemen.

Openbaar vervoer
- Ook Openbaar vervoer wordt door velen genoemd als een belangrijke voorziening.
Gezien het beperkte gebruik van de huidige verbindingen van het Openbaar Vervoer
maakt de werkgroep 50+ hier geen actiepunt van. De deeltaxi kan gedeeltelijk
daarin voorzien en mogelijk kan ook via samenwerking en afspraken over vervoer
tussen verschillende personen of binnen de ouderenvereniging hierin worden
voorzien.

5. Welke activiteiten vindt u belangrijk voor ouderen ?
- Verenigingsactiviteiten zoals zang, dans, sport, kaarten, biljarten……
- Vrijwilligerswerk/zelfwerkzaamheid voor leefbaarheid Oirlo zoals bij sportpark, het
openbaar groen, klussendienst……
- Veiligheid/burenhulp/sociale controle..
Deze uitkomsten geven aan dat veel ouderen bezig willen zijn. Er is al veel te doen.
De ouderenvereniging KBO in Oirlo is op bijna alle genoemde zaken actief. De KBO
heeft een belangrijke functie voor de leefbaarheid in Oirlo. De sociale activiteiten zijn
erg belangrijk. Als de KBO op deze wijze doorgaat en inspeelt op nieuwe
ontwikkelingen levert zij een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in het dorp
voor de toekomst, waarbij de ouderen elkaar ondersteunen door vrijwilligerswerk.
De KBO heeft een bindende functie. Een multifunctioneel ontmoetingscentrum is
daarbij een belangrijk hulpmiddel.

6. Diverse suggesties:
- Aanpak bouwval
- Aanpak verkeersveiligheid zoals binnenkomst Oirlo bij De Ruif, oneffenheden
fietspad naar Oostrum en verlichting tussen bebouwde kom en fietspad, kruising
Molenhoek-Castenrayseweg, trottoirs
- Ontwikkeling dorpsplein met appartementen(woon-zorgcomplex)
- Toezicht afvalcontainers
- Voldoende openbaar Groen / Wandelroutes
- Jong en oud mixen, gezins- en bejaardenwoningen
- Functie van kerk voor toekomst
De suggesties bevatten veelal concrete zaken waar de dorpsraad al actie op heeft
genomen. Ze zijn belangrijk voor een beter aanzien van het dorp, waarmee het
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woongenot en daarmee de leefbaarheid verbeterd wordt. De meeste punten staan al
op de agenda.
Uit de enquête komt een beeld dat er al veel gebeurd is en dus te doen is voor
ouderen in Oirlo. Dat hoeft niet veel meer te worden maar om zaken goed te kunnen
voortzetten moeten de randvoorwaarden goed zijn en blijven. De conclusie is
daarom:
Voortbouwen op bestaande basis waar gewerkt wordt aan een woon- en
leefgemeenschap waar mensen
- zich veilig en vertrouwd voelen
- wat voor elkaar over hebben
- gezamenlijk werken aan leefbaarheid
- positieve sociale controle

SAMENVATTING CONCLUSIES/AANBEVELINGEN WERKGROEP 50+
1. Uitbouwen/handhaving activiteitencentrum/ontmoetingsplek van
gemeenschapshuis De Linde
Het gemeenschapshuis heeft een centrale en bindende functie in het dorp. Door
een multifunctionele invulling / uitbouw van gemeenschapshuis De Linde kan dat ook
voor de toekomst zo blijven. Het gebruik van andere “openbare gebouwen” zoals
kerk, school en sportkantine kan daarbij ook een aanvulling zijn, waardoor er
mogelijk efficiënter gebruik gemaakt kan worden van deze gebouwen.
Via samenwerking met besturen van dorpsraad , gemeenschapshuis en ook bijvoorbeeld
kerk, sportkantine en school kan er efficiënter met de ruimte worden omgegaan. De
functie van de kerk en het kerkgebouw voor de nabije toekomst in Oirlo is daarbij
nog een extra aandachtspunt.

2. Uitbouwen/handhaving sociale activiteiten en ondersteuning KBOvereniging.
De ouderenvereniging KBO heeft een bindende functie in Oirlo voor veel ouderen.
Door samenwerking en ondersteuning vanuit de dorpsraad kunnen de KBO en
andere verenigingen nog betere invulling geven aan sociale activiteiten op gebied
van ontspanning en van ondersteuning van de leefbaarheid in Oirlo.

3. Verbetering verkeersveiligheid.
Door samenwerking van de dorpsraad met de gemeente moet gewerkt worden aan
verbetering van trottoirs, verlichting en de entree van Oirlo. Dat moeten steeds
actiepunten blijven, zoals deze dat ook de afgelopen jaren zijn geweest.
De verfraaiing van het dorp moet daarbij worden meegenomen.
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